Město Uherské Hradiště

NÁVRH USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 9.2.2015
Záměry města
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
1. budoucí převod pozemku p. č. 341/7 o celkové výměře 466 m2 a části pozemku p. č.
315/1 o výměře cca 4 150 m2 (přilehlá část k pozemku p. č. 341/7), oba v k. ú. Uherské
Hradiště, společnosti STAVBY VANTO, s.r.o., Obchodní 1676, 686 04 Kunovice, IČ
282 69 314; za kupní cenu 600 Kč/m2; dle přiloženého návrhu Smlouvy o budoucí
kupní smlouvě v důvodové zprávě
2. uzavření Kupní smlouvy mezi městem Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686
01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (prodávající) a Junákem - svazem skautů a
skautek ČR, středisko Psohlavci Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, U Moravy 915, IČ
163 61 130 (kupující), týkající se převodu pozemku st. p. č. 2353 o celkové výměře 20
m2 v k. ú. Mařatice, který byl na základě budoucí kupní smlouvy č. 2011/1072/SMM
zastavěn stavbou "Přístavba skautské klubovny", a to za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2
+ aktuální sazba DPH s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem,
tedy náklady na vypracování GP a správní poplatek pro vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí (kolkovou známku)
3. bezúplatný převod pozemku st. p. č. 33/3 o celkové výměře 1 m2 a částí pozemků p. č.
45 o výměře 111 m2 (dle GP č. 2233-30/2014 nově vzniklá p. č. 45/2 o celkové výměře
111 m2), p. č. 653/37 o výměře 19 m2 (dle GP č. 2233-30/2014 nově vzniklé p. č.
653/99 o celkové výměře 16 m2 a p. č. 653/100 o celkové výměře 3 m2) a st. p. č. 681
o výměře 9 m2 (dle GP č. 2233-30/2014 nově vzniklá p. č. 1653 o celkové výměře 9
m2), vše v k. ú. Uherské Hradiště, Zlínskému kraji, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín,
IČ 708 91 320, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Obchodní akademie, Vyšší
odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště,
Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 603 71 731 s tím, že Zlínský kraj uhradí
veškeré náklady spojené s převodem, tedy náklady na vypracování GP a správní
poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (kolkovou známku)
4. nabytí staveb obratiště a upravené a rozšířené komunikace vybudovaných v rámci
stavby "Bytový dům Štěpnice" (na základě Smlouvy o výpůjčce č. 2012/187/SMM) na
částech pozemků p. č. 544/48, p. č. 544/47, p. č. 544/45, p. č. 544/1 a p. č. 544/49, vše
v k. ú. Uherské Hradiště, od společnosti FINNO invest s.r.o., 687 11 Topolná 518, IČ
277 40 757 a následné uzavření kupní smlouvy za celkovou kupní cenu ve výši 1.000
Kč + aktuální sazba DPH
5. nabytí stavby parkoviště vybudovaného v rámci stavby "Bytový dům Štěpnice" (na
základě Smlouvy o výpůjčce č. 2012/188/SMM) na částech pozemků p. č. 544/48, p. č.
544/47, p. č. 544/45, p. č. 544/1 a p. č. 544/49, vše v k. ú. Uherské Hradiště, od
společnosti FINNO invest s.r.o., 687 11 Topolná 518, IČ 277 40 757 a následné
uzavření kupní smlouvy za celkovou kupní cenu ve výši 1.000 Kč + aktuální sazba DPH
6. uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

(služebnosti) mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 708 90
013 (pronajímatel či budoucí povinný) a městem Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 002 91 471 (nájemce či budoucí oprávněný); v
souvislosti se stavbou "Světelně řízený přechod v obci Uherské Hradiště, části Jarošov",
kterou je dotčena část pozemku p. č. 1683/13 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště; dle
přiloženého návrhu Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (služebnosti) v důvodové zprávě
7. směnu pozemku p. č. 241/39 o celkové výměře 213 m2 v k. ú. Sady, ve vlastnictví Ing.
J. S. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ /░░░░ ░░░░ ░░ , za části pozemků p. č. 241/42
o výměře 203 m2 (dle GP č. 861-9/2015 se jedná o díl "a" o výměře 203 m2) a p. č.
241/44 (dle GP č. 861-9/2015 se jedná o díl "b" o výměře 10 m2), sloučením dílu "a" a
dílu "b" vznikl pozemek p. č. 241/42 o celkové výměře 213 m2, vše v k. ú. Sady, ve
vlastnictví města Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 002 91 471; bez doplatku s tím, že Ing. J. S. ░░░░ ░░░░ ░░ uhradí náklady na
vypracování GP a správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí (kolkovou známku)
II. Zastupitelstvo města uděluje
1. souhlas s přijetím pozůstalosti po zemřelém J. H. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ /░░░░ ░░ ; pozůstalost tvoří nepatrný majetek:
- 8.365 Kč - finanční hotovost
- id. 1/4 pozemku st. p. č. 382/1 v k. ú. Dambořice (zbořeniště)

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

